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خالصه
مقدمه :بخش مهمي از اهداف بلندمدت توسعه ورزش ملي وابسته به آموزش و تربیت دانشجو–
معلمان در دانشگاه فرهنگیان ميباشد  .رشد و بالندگي ورزشي دانشجویي هر کشور به وجود ادارات
تربیت بدني اثربخش در هر دانشگاه وابسته است و رویدادها و فعالیتهای ورزشي بین دانشگاهي از

 1گروه مدیریت ورزشي ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمي،

کیفیت فعالیت های ورزشي در درون دانشگاه ها نشات مي گیرد .بنابراین هدف از تحقیق حاضر تبیین

شوشتر ،ایران.

راهبردهای توسعه ورزش دانشجو -معلمان در راستای ارتقاء جسم و روان بر اساس وضعیت موجود

 6استادیار ،گروه مدیریت ورزشي ،واحد یادگار امام

اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان با استفاده از ماتریس کمي برنامه ریزی استراتژیک است

خمیني(ره) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.

روش کار :جامعه آماری را  98نفر از رئیسان پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ،کارشناسان شامل مدیر

 3استادیار ،گروه مدیریت ورزشي ،واحد ارسنجان ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،ارسنجان  ،ایران.

Email: Shahramalam@yahoo.com

کل تربیت بدني و معاونین و کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته تربیتبدني در دانشگاه
فرهنگیان ،تشكیل دادند .فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از نهایي شدن در جلسات شورای
راهبردی در قالب پرسشنامهای برای نظرخواهي از نمونه آماری ارسال و جمعآوری گردید .به منظور
تدوین استراتژیها از ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي ،ماتریس سوات و آزمون های آماری
همچون آمار توصیفي ،آزمون دوجملهای ،آزمون فریدمن و ماتریس کمي برنامه ریزی استراتژیک
استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان از نقطه نظر وضعیت استراتژیک در
موقعیت تهاجمي قرار دارد.
نتيجه گيری :با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش ،ميتوان گفت که اداره کل تربیتبدني دانشگاه
فرهنگیان با تكیه بر استراتژیهای تهاجمي خواهد توانست به اهداف متعالي سازماني خود دست یابد.
بنابراین پیشنهاد مي شود که از نتایج در جهت ارتقا جسم و روان استفاده نمود.
کلمات کليدی :تربیتبدني ،دانشگاه فرهنگیان ،دانشجو -معلم
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پژوهشها به مهمترین رکن آن یعني معلم ،شایسته تأمل و تعمق است

مقدمه
در عصر حاضر شاهد تغییرات و تحوالت شگرف در زمینههای

( .)9 ,7آموزش و پرورش نیازمند معلمان و دبیراني است که بتوانند در

مختلف هستیم ،محیط با تالطم زیادی مواجه است و رقابت شدت

تحقق بخشیدن به رسالت و اهداف تعیینشده کوشا و موثر عمل کنند و

زیادی پیدا کرده ،سیستمهای سازماني برای موفقیت باید از نوعي

اثربخش باشند ( .)8در این راستا ورزش دانشجویي به عنوان بخشي از

برنامه بهرهگیرنده که آیندهنگر و محیطگرا باشد .به طوری که ضمن

فرآیند ورزش تعلیم و تربیت در پي آن است که با فراهم آوردن زمینه

شناسایي عامل محیطي ،در افق زماني بلند تاثیر آنها بر سازمان و نحوه

های الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب ،کلیه دانشجو-معلمان را در

تعامل سازمان با آنها را مشخص کند ( .)6از سوی دیگر جایگاه نهاد

موقعیتهای تفریحي و رقابتي سالم قرار دهد و با پاسخگویي به

تعلیم و تربیت به منظور دستیابي به اهداف واالی انساني ،غیر قابل

نیازهای اساسي آنان ،برنامههایي برای تقویت جسم همگام با پرورش

انكار است (.)6

روح تأمین کند ()61؛ و همچنین بخش مهمي از اهداف بلند مدت

با توجه به اینكه سازمانها با تغییر و تحوالت مختلف محیطي

توسعه ملي در بخش ورزش و جوانان است (.)66

بیروني مانند عوامل سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،و تكنولوژیكي ،رقبا،

دانشگاه فرهنگیان بخش بزرگي از تربیت دانشجو-معلمان را بر

ذی نفعان ،نهادهای دولتي ،واسطههای مالي ،اتحادیهها ،عرضه

عهده داشته و از این قاعده مستثنا نیست .تربیت و توانمندسازی منابع

کنندگان ،همچنین عوامل دروني مانند عوامل مدیریتي ،مالي،

انساني مورد نیاز آموزش و پرورش به عهده دانشگاه فرهنگیان گذاشته

بازاریابي ،خدمات ،تحقیق و توسعه و سیستم اطالعات رایانهای و

شده است و این دانشگاه نقش و ماموریتي ویژه در این زمینه دارد (.)2

متغیرهای سازماني ،فني و فردی مواجه اند(تیلور 6و همكاران.)6165 ،

بنابراین ارائه خدمات ورزشي مختلف به چنین افرادی نیازمند

به این ترتیب سازمانها با حرکت در مسیر تكامل و پیشرفت خود،

وجود ماموریتي مشخص برای ورزش دانشجو-معلمان و نیز آماده

به تدریج بر ضرورت برنامهریزی در امور زیربنایي و زیرساختي واقف

سازی چشم اندازی شفاف در افق زماني مشخص است .یكي از

شدهاند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت بهینه و استفاده

مهمترین اقدامات برای انجام رسالت و ماموریت اداره کل تربیت بدني

حداکثری از ظرفیتهای موجود مورد توجه قرار دادهاند (.)3

دانشگاه فرهنگیان و اثر بخشي فعالیتهای آن استفاده از برنامه ریزی

در این راستا ،سیستمهای سازماني برای موفقیت باید از نوعي

استراتژیک است.

برنامهریزی بهره گیرند که آیندهنگر و محیطگرا باشد ،به طوریكه

با توجه به دستیابي به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و

ضمن شناسایي عوامل محیطي ،در افق زماني بلندمدت تأثیر آنها بر

کشورها برای خود ترسیم ميکنند و همچنین تغییرات و تحوالتي که

سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص کند ( .)8این نوع

در محیط پدید آمده است تحلیل استراتژی سازمان از جایگاه ویژهای

برنامهریزی ،در واقع همان برنامهریزی راهبردی است که با بررسي

برخوردار است ( .)8لزوم برنامهریزی استراتژیک را ميتوان در دالیلي

محیط داخلي و خارجي سازمان ،قوتها و ضعفهای داخلي و

چون تعیین مسیر ،کاهش تأثیر تغییرات ،به حداقل رساندن ضایعات و

فرصتها و تهدیدهای محیطي را شناسایي کرده و با در نظر داشتن

اضافات و ایجاد استانداردهایي برای تسهیل کنترل جستوجو کرد

چشمانداز و مأموریت سازمان ،اهدافي بلندمدت برای سازمان تنظیم

( .)61متخصصان علم مدیریت ابزارهای خاصي را به سازمانها پیشنهاد

ميکند و برای دستیابي به این اهداف ،از بین گزینههای راهبردی،

نمودهاند تا با بكارگیری و استفاده از آنها بتوانند راهبرد سازماني خود

اقدام به انتخاب راهبردهایي ميکند که مشخص ميکنند منابع محدود

را تدوین ،اجرا و ارزیابي کنند ( .)66یكي از این ابزارها مدیریت

سازمان (مالي ،انساني ،امكانات و تسهیالت) باید به کدام یک از

استراتژیک و طراحي برنامه راهبردی در سازمان است ( .)63مدیریت

فعالیتهای اولویتدار اختصاص یابند تا بدون اتالف منابع و زمان،

استراتژیک به سازمان این امكان را ميدهد که به شیوه ای خالق و

بهترین نتایج حاصل شوند و بیشترین بهرهوری بهدست آید (.)5

نوآور عمل کند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالي

آموزش و پرورش را ميتوان یكي از مهمترین سازمانهای موجود

عمل نكند .این شیوه مدیریت باعث ميشود سازمان دارای ابتكار عمل

در اجتماع دانست که توسعه و گسترش آن از شاخصهای موفقیت هر

باشد و فعالیتهایش به گونهای درآید که اعمال نفوذ نماید ،نه اینكه

کشور به شمار ميآید ( .)2به همین دلیل توجه روز افزون مطالعات و

تنها در برابر کنشها ،واکنش نشان دهد و بدین گونه سرنوشت خود
را رقم زده و آینده را تحت کنترل درآورد .ارتباطات کلید اصلي

Taylor
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موفقیت استراتژیک است .مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در

بیافزاید تا بتواند با چالشهای آینده در حیطه کاری خود مقابله نماید.

این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان ميکنند .و این امر

با توجه به موارد ذکر شده باال این سئوال برای محقق به وجود آمد که

موجب تفاهم و تعهد هرچه بیشتر مدیران و کارکنان شده و منافع

برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدني در جهت توسعه ورزش

زیادی را برای سازمان حاصل ميکند ( .)68محدودیت منابع و شرایط

دانشجو -معلمان در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

محیطي و دیدگاهها نسبت به آنها و ارزشهایي که برای سازمان
متصور هستیم به عنوان حقایقي تلقي ميشوند که فرایند برنامه ریزی
بر اساس آنها صورت گیرد (.)65
رشد و بالندگي ورزشي دانشجویي هر کشور به وجود ادارات
تربیت بدني اثربخش در هر دانشگاه وابسته است و رویدادها و
فعالیتهای ورزشي بین دانشگاهي از کیفیت فعالیت های ورزشي در
درون دانشگاه ها نشات مي گیرد؛ ورزش دانشگاهي به عنوان بخشي از
فرآیند تعلیم و تربیت در پي آن است که با فراهم آوردن زمینههای
الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب ،کلیه دانشجو-معلمان را در
موقعیتهای تفریحي و رقابتي سالم قرار دهد و با پاسخگویي به
نیازهای اساسي آنان ،برنامههایي برای تقویت جسم همگام با پرورش
روح تامین کند .وظیفه موسسات آموزش عالي کشور ،تامین نیروی
انساني متخصص ،آموزش و ارتقا علمي و نظری دانشجویان است
( .)62تربیت بدني و ورزش با تاکیدی که بر پرورش جسمي ،ذهني،
عاطفي و اجتماعي دارد شاخصهای برای توسعه دانشگاهها محسوب
ميشود و در صوت کاربرد صحیح و اصولي نقش شایان توجهي در
فرآیند تعلیم و تربیت در آموزش عالي ایفا خواهد کرد (.)67
سازمان تربیت بدني ایالت ساسک کانادا در برنامه راهبردی ورزش
سال  ،6167به تدوین استراتژیهایي پرداخت که از نقاط قوت سیستم
استفاده ميکرده تا از مزایای فرصتها بهره ببرد و به نوآوری در
محیط در حال تغییر منجر شود .در هر منطقه اهداف ارائه شده به
صورت سالیانه مورد نظارت و ارزیابي قرار خواهد گرفت تا اطمینان
حاصل شود که برنامه راهبردی ورزش نیازهای فعلي و آینده سیستم
ورزشي را برآورده ميکند ( .)69همچنین مورفي )68( 6در مطالعه بر
روی ورزش دانشجویي ایرلند انجام داد دریافت دانشگاههایي که به
لحاظ استراتژیک به برنامه راهبردی تربیت بدني خود اهمیت ميدهند
در ورزش و فعالیت بدني به صورت چشمگیری موفق بوده اند.
بر همین اساس اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان برای
تضمین حرکت روبه رشد خود در عرصه ورزش دانشجو-معلمان
کشور نیازمند طراحي و تدوین یک برنامه استراتژیک است تا هر چه
بیشتر به انسجام و یكپارچگي و همسویي فعالیتهای ورزش آنها
Murphy

1

روش کار
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و باتوجه به موضوع
در حیطة مطالعات راهبردی است .نحوة جمعآوری دادهها به شكل
میداني و به روش توصیفي -تحلیلي است که اطالعات مورد نیاز آن
از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسشنامة محققساخته جمع آوری
شده است.
این پژوهش در دو بخش کیفي و کمي انجام گرفته است .در
بخش کیفي ضمن تشكیل شورای راهبری ،و تبادل اطالعات با اعضاء
گروه تخصصي ،و همچنین با مطالعة مقاالت علمي متعدد مرتبط با
موضوع پژوهش ،ابتدا با استفاده از تكنیک دلفي(پرسشنامه باز) ،در
زمینة نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید دادهها گردآوری شد .در
ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسي اعضای شورا پرسشنامة
پژوهش طراحي شد .در بخش کمي (استخراج گویههای پرسشنامه)
نیز روش مطالعه به شیوه پیمایشي است که در نهایت اطالعات حاصل
از پرسشنامههای تكمیل شده مورد تجزیه و تحلیلهای آماری قرار
گرفت که بر اساس مدل برنامهریزی استراتژیک به صورت:
الف) بررسي عملكرد اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان،
ب) انجام مطالعات تطبیقي و جمعآوری اطالعات از اعضای نمونه،
ج) برگزاری جلسات شورای راهبری اداره کل تربیت بدني
دانشگاه فرهنگیان،
د) تدوین فهرست اولیه قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات،
هـ) برگزاری مجدد جلسات شورای راهبری اداره کل تربیت بدني
دانشگاه فرهنگیان،
و) تدوین فهرست نهایي ماموریت ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدات،
ز) تحلیل ماتریس عوامل دروني و بیروني،
ط) تعیین موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني دانشگاه
فرهنگیان و تدوین استراتژی ها ،ميباشد.
جامعه آماری این تحقیق روسای پردیسهای دانشگاه فرهنگیان
( 31نفر) ،کارشناسان شامل (مدیر کل تربیت بدني و معاونین و
کارشناسان اداره کل  68نفر) ،متخصصان و نخبگان رشته تربیت بدني
که در دانشگاه فرهنگیان مشغول به فعالیتند ( 65نفر) تشكیل خواهند
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داد( ،جمعا  98نفر) .بر این اساس کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه

آمد .از آمار توصیفي برای دستهبندی و خالصه کردن دادهها ،تدوین

آماری انتخاب خواهند شد.

جداول فراواني و درصد استفاده شد .از آزمون مقایسه میانگین برای

از مصاحبه نیمه ساختار یافته و از نوع مفهومي با تعدادی از

بررسي وضعیت هر یک از آیتمهای پرسشنامه برای تعیین نقاط

صاحبنظران و اعضا شورای راهبری برای مشخص کردن مهمترین

ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید و همچنین برای اولویت و رتبهبندی

نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استفاده شد .پرسشنامه باز (محقق

کردن مهمترین نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهدیدهای از آزمون

ساخته) برای استعالم نظر آزمودنيها در خصوص تعیین مهمترین نقاط

فریدمن استفاده شد.

قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها و تهیه لیست اولیه .SWOT

برای تدوین و استخراج استراتژیها از ماتریس  SWOTاستفاده

روایي پرسشنامه محقق ساخته توسط اساتید و صاحبنظران

شد .در این ماتریس با استفاده از چهار فرصت قوتها ( ،)Sضعفها

مدیریت ورزشي تایید گردید .پرسشنامه بسته پاسخ عوامل دروني و

( ،)Wفرصتها ( ،)Oتهدیدها ( )Tو مقایسه دو به دو (زوجي)

بیروني :این پرسشنامه با توجه به نكته نظرات آزمودنيها در پرسشنامه

استراتژهای چهارگانه  WT ،WO ،ST ،SOتدوین گردید .ماتریس

اولیه و همچنین مطالب مندرج در تحقیقات مرتبط گذشته و

سوات نشان ميدهد که چگونه ميتوان بین (عوامل خارجي) با

الگوبرداری از برنامههای استراتژیک اداره کل تربیتبدني دانشگاه-

(عوامل داخلي) توازن ایجاد نمود و به این ترتیب چهار مجموعه از

های کشورهای منتخب و همچنین مصاحبه با اعضای اداره کل تربیت-

گزینههای استراتژیک را ممكن ميسازد.

بدني دانشگاه فرهنگیان تهیه گردید .این پرسشنامه دارای مقیاس
لیكرت از شماره  6تا  5است که شماره  6بیانگر کمترین اهمیت و
شماره  5بیانگر بیشترین اهمیت است .پرسشنامه برای هر یک از
اعضای نمونه آماری ارسال شد تا آنها نظرات خود را در مورد
سواالت این پرسشنامه به منظور تعیین تاثیر هر یک از عوامل مربوط به
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ارائه دهند ،حاصل نظرات آزموندنيها
به غربال اولیه فهرست  SWOTمنتج شد .سپس فهرست غربال شده
برای نهایي شدن در اختیار اعضای شورای راهبری اداره کل تربیت-
بدني دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت و در نهایت توسط شورای راهبری
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها نهایي مشخص گردید .ضریب
پایایي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  1/79به دست

نتایج
یافتههای پژوهش حاکي از معناداری  8نقطة قوت 8 ،ضعف9 ،
فرصت و  9تهدید بود .بنابراین در تدوین راهبردهای پیشنهادی از این
گویهها استفاده شد .جدول ( ،)6بیانگر گویههای مربوط به SWOT
و نیز ماتریس تحلیل عوامل بر آن است .ماتریس مذکور نشان ميدهد
که چگونه ميتوان بین فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجي) با قوت-
ها و ضعفها (عوامل داخلي) توازن ایجاد کرد و به این ترتیب چهار
مجموعه از گزینههای راهبردی ممكن بهصورت زیر ایجاد کرد.
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جدول  -1ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای اداره کل تربیتت بدني دانشگاه فرهنگیان و راهبردهای متناظر با آن (ماتریس ارزیابي
عوامل داخلي و خارجي)
قوتها
 :S1وجود مراکز آموزشي متعدد در رشتة تربیت
بدني
عوامل درونی

 :S2مكان ادامة تحصیل برای افراد شاغل و
دانشجویان رشته تربیتبدني به تفكیک جنیست
 :S3وجود ادارة کل تربیتبدني در ساختار
دانشگاه فرهنگیان
 :S4برگزاری منظم مسابقات ،جشنواره ها و
المپیادهای درون دانشگاهي و بین دانشگاهي
 :S5داشتن بودجة مشخص و مرتبط با سرانة
ورزشي دانشجویان در ادارة کل تربیت بدني
دانشگاه فرهنگیان
 :S6وجود دانشجو معلمان تربیت بدني داوطلب
در زمینه ورزش های همگاني و تفریحي در
دانشگاه فرهنگیان
 :S7وجود فرصتهای مناسب فوق برنامه های
تربیت بدني در پردیس های دانشگاه فرهنگیان
 :S8توسعه ظرفیت مشارکت در فرآیند بهسازی و
توسعه حرفه ای منابع انساني وابسته به معلمي

عوامل بيرونی

تربیت بدني در سطح کشور
 :S9برگزاری کارگاههای آموزشي ورزشي و
دوره های آموزش مربیگری و داوری برای
دانشجو معلمان

فرصتها
 :O1دسترسي به امكانات متنوع ورزش دانشجویي
متناسب با زیست شبانه روزی در دانشگاه
 :O2بهسازی فضاهای ورزش دانشجویي مبتني بر
ویژگي های پردیس دانشجویي با تأکید بر ایجاد فضای
ورزشي مطلوب در فضای خوابگاه
 :O3ایجاد مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری
رشتة تربیت بدني برای برای معلیمن شاغل و دانشجو
معلمان
 :O4ایجاد فرصت برای استفاده از ظرفیت جذب
استعدادهای برتر و قهرمانان ورزشي در دانشگاه
فرهنگیان
 :O5تأکید بر گسترش فعالیت های ورزشي با حضور
اختیاری و آگاهانه دانشجو معلمان در پردیس های

استراتژیهای so

ضعفها
 :W1نمودار سازماني و ساختار نامناسب تربیت بدني
در دانشگاه فرهنگیان
 :Wمحدودیت منابع و زیرساخت های تربیت بذني
دانشگاه فرهنگیان با توجه به جایگاه و نقش آن در
اعتالی نظام تعلیم و تربیت کشور
 :W3توزیع نامناسب جغرافیایي اماکن و تأسیسات
ورزشي در پردیس های دانشگاه فرهنگیان
 :W4نداشتن ارتباط مؤثر با فدراسیون ورزش دانش
آموزی ج .ا .ایران
 :W5نبود یک برنامه مدون و مشخص جهت اطالع
رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار جهت
مسابقات دانشگاه فرهنگیان
 :W6کمبود امكانات ورزشي و فقر امكانات در
مراکز آموزشي در پردیس های دانشگاه فرهنگیان
 :W7استفاده از منابع انساني غیر هیأت علمي
دانشگاه در جهت آموزش دانشجو معلمان تربیت
بدني
 :W8عدم ارتباط و همكاری کافي و مناسب بین
بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان ،از جمله
مدیریت اداری ،امور مالي ،امور دانشجویي و امور
فرهنگي با مدیریت تربیت بدني
 :W9فقدان انجمن های فعال ورزش دانشجویي در
دانشگاه فرهنگیان
استراتژیهای wo

-6بهره گیری از امكانات و فضاهای ورزشي در
جهت توسعه رشته تربیت بدني

 -6توسعه منابع و زیرساختهای تربیت بدني در

()S1, S2, O1, O3

ایجاد فضای ورزشي مطلوب در خوابگاه و پردیس-

-6استفاده از پتاسیلهای موجود در ادارة کل

ها

در جهت گسترش تربیت بدني در تصمیمسازیها

()W2, W6, O2, O3, O7, O8

فعالیتها و مسابقات ورزشي در دانشگاه فرهنگیان

-6طراحي مدیریت عملكرد ورزش دانشجویي در

)(S3, S4, O5, O6

دانشگاه فرهنگیان

-3تخصیص بودجة و سرانة ورزشي برای

()W4, W5, O4, O6, W8

دانشجویان در جهت بهره مندی از امكانات

-3توسعه برنامههای آموزشي و ورزشي در پردیس-

ورزشي رایگان و پرورش استعدادهای ورزشي و

های دانشگاهي

مشارکت نیروی انساني در ساعات فوق برنامه

()W5, W8, W9, O6, O7

()S5, S7, S8, O4, O8
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دانشگاه فرهنگیان
 :O6ستفاده از خردجمعي در تصمیمسازیها و تصمیم-
گیریها در تمامي سطوح مدیریتي تربیتبدني در
دانشگاه فرهنگیان
 :O7نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسای
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان به ورزش دانشجو معلمان
 :O8رایگان ،کمهزینه بودن و امكان دسترسي بیشتر به
اماکن ورزشي برای دانشجو معلمان در فضای خوابگاه
تهدیدها

استراتژیهای ST

استراتژیهای Wt

 :T1عدم جذب کافي دانشجو معلمان تربیت بدني با
توجه به پایان سنوات کار معلمین تربیت بدني شاغل
 :T2فعال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و
پردیسهای آموزشي در تربیت بدني
 :T3عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو معلمان با
پرسنل و امكانات زیربنایي در پردیس های دانشگاه
فرهنگیان
 :T4کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگیان به فعالیت های ورزشي
 :T5وجود ابهامات در مورد وضعیت آینده دانشگاه
فرهنگیان بر اساس قوانین حاکم بر نظام آموزش عالي
کشور
 :T6عدم تعیین اولویت های تجهیزاتي و عمراني مورد
نیاز ورزش دانشجو معلمان در پردیس های دانشگاه
فرهنگیان
 :T7عدم ارتقای کیفیت خدمات رفاهي ،ورزشي،

-6ایجاد سازکارهای الزم در جهت جذب و

-6تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشجویي دانشگاه

جایگزیني معلمان تربیت بدني با توجه به کمبود

فرهنگیان

نیروی انسانیبا با توجه به تعدد مراکز آموزشي

()W1, W5, W8, T4, T5

()S1, S3, T1, T2, T3

 -6احداث فضاهای ورزشي جدید با اولویت

-6ارتقای کیفیت خدمات رفاهي ،ورزشي،

معملین دختر

بهداشتي و مشاورهای به دانشجو معلمان جهت

()W2, W3, W6, T3, T5

شرکت در فعالیتهای ورزشي

-3برگزاری المپیادها؛ مسابقات و جشنواره های

()S5, S6, S8, T4, T7, T8

فرهنگي -ورزشي در جهت ارتقای نشاط و سالمت

-3تبیین برنامههای مدون در جهت بهبود کیفیت

رواني دانشجویان و ارتقای نهضت داوطلبي در

تجهیزات فضاهای آموزشي و رفاهي

دانشجو معلمان

()S2, S8, T2, T6, T7

()W4, W8, W9, T2, T4, T8

بهداشتي و مشاوره ای به دانشجو معلمان متناسب با
اقتضائات دانشگاه فرهنگیان
 :T8کمبود انگیزه های الزم و بيحوصلگي و دل زدگي
دانشجو معلمان برای شرکت در فعالیت های ورزشي

تعیین موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان با

که اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان دارای قوت های قابل

نهایي شدن  SWOTاداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان در

توجهي دارد.

جلسات شورای راهبری برای تعیین موقعیت استراتژیک اداره کل
تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان و متعاقبا استخراج صحیح استراتژیهای
آن اقدام شد .در این مرحله از ماتریس ارزیابي عوامل دروني به منظور
بررسي قوت وضعف دانشگاه فرهنگیان و از ماتریس ارزیابي عوامل
بیروني به منظور تحلیل فرصتها و تهدیدهای دانشگاه فرهنگیان
استفاده شد .در جلسات شورای راهبری دانشگاه فرهنگیان با بحث و
تبادل نظر ،ضریب اهمیت و رتبه هر کدام از این مؤلفهها مشخص شد.
مجموع نمرات این ماتریس برابر  6/52ميباشد ،که بیانگر آن است
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جدول  -6ماتریس عوامل دروني (محیط داخلي) اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان
عوامل

قوتها

دروني

عبارات عوامل دروني

ضریب اهمیت

شدت عامل

نمره

وجود مراکز آموزشي متعدد در رشتة تربیت بدني

1/175

8

1/311

مكان ادامة تحصیل برای افراد شاغل و دانشجویان رشته تربیت بدني به تفكیک جنیست

1/157

3

1/676

وجود ادارة کل تربیت بدني در ساختار دانشگاه فرهنگیان

1/158

3

1/677

برگزاری منظم مسابقات ،جشنواره ها و المپیادهای درون دانشگاهي و بین دانشگاهي

1/176

8

1/698

1/188

3

1/687

1/188

3

1/636

1/157

8

1/669

1/158

3

1/626

1/127

8

1/629

1/156

6

1/156

1/127

6

1/632

توزیع نامناسب جغرافیایي اماکن و تأسیسات ورزشي در پردیس های دانشگاه فرهنگیان

1/158

6

1/158

نداشتن ارتباط مؤثر با فدراسیون ورزش دانش آموزی ج .ا .ایران

1/186

6

1/186

1/183

6

1/192

1/158

6

1/619

1/126

6

1/668

1/188

6

1/188

1/188

6

1/188

6

-

6/528

داشتن بودجة مشخص و مرتبط با سرانة ورزشي دانشجویان در ادارة کل تربیت بدني
دانشگاه فرهنگیان
وجود دانشجو معلمان تربیت بدني داوطلب در زمینه ورزش های همگاني و تفریحي در
دانشگاه فرهنگیان
وجود فرصت های مناسب فوق برنامه های تربیت بدني در پردیس های دانشگاه فرهنگیان
توسعه ظرفیت مشارکت در فرآیند بهسازی و توسعه حرفه ای منابع انساني وابسته به معلمي
تربیت بدني در سطح کشور
برگزاری کارگاه های آموزشي ورزشي و دوره های آموزش مربیگری و داوری برای
دانشجو معلمان
نمودار سازماني و ساختار نامناسب تربیت بدني در دانشگاه فرهنگیان
محدودیت منابع و زیرساخت های تربیت بذني دانشگاه فرهنگیان با توجه به جایگاه و

ضعفها

نقش آن در اعتالی نظام تعلیم و تربیت کشور

نبود یک برنامه مدون و مشخص جهت اطالع رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار
جهت مسابقات دانشگاه فرهنگیان
کمبود امكانات ورزشي و فقر امكانات در مراکز آموزشي در پردیس های دانشگاه
فرهنگیان
استفاده از منابع انساني غیر هیأت علمي دانشگاه در جهت آموزش دانشجو معلمان تربیت
بدني
عدم ارتباط و همكاری کافي و مناسب بین بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان ،از جمله
مدیریت اداری ،امور مالي ،امور دانشجویي و امور فرهنگي با مدیریت تربیت بدني
فقدان انجمن های فعال ورزش دانشجویي در دانشگاه فرهنگیان
جمع ضرایب:

در استفاده از ماتریس عواملي بیروني نیز همانند مراحل ماتریس

 6/57ميباشد که نشاندهنده آن است که فرصتهای سازمان بر

عوامل دروني انجام گرفت .با توجه به محاسبات درج شده در

تهدیدهای آن چیره شده است.

جدول مالحظه ميشود که مجموع نمرات این ماتریس برابر
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جدول  -3ماتریس عوامل بیروني (محیط خارجي) اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان
عوامل
دروني

ضریب

عبارات عوامل بیروني

بهسازی فضاهای ورزش دانشجویي مبتني بر ویژگي های پردیس دانشجویي با تأکید بر ایجاد
فضای ورزشي مطلوب در فضای خوابگاه
ایجاد مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری رشتة تربیت بدني برای برای معلیمن شاغل و
دانشجو معلمان

فرصتها

ایجاد فرصت برای استفاده از ظرفیت جذب استعدادهای برتر و قهرمانان ورزشي در دانشگاه
فرهنگیان
تأکید بر گسترش فعالیت های ورزشي با حضور اختیاری و آگاهانه دانشجو معلمان در پردیس
های دانشگاه فرهنگیان
استفاده از خردجمعي در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در تمامي سطوح مدیریتي تربیت
بدني در دانشگاه فرهنگیان
نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان به ورزش
دانشجو معلمان
رایگان ،کم هزینه بودن و امكان دسترسي بیشتر به اماکن ورزشي برای دانشجو معلمان در
فضای خوابگاه
عدم جذب کافي دانشجو معلمان تربیت بدني با توجه به پایان سنوات کار معلمین تربیت بدني
شاغل
فعال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و پردیس های آموزشي در تربیت بدني
عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو معلمان با پرسنل و امكانات زیربنایي در پردیس های
دانشگاه فرهنگیان

تهدیدها

کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان به فعالیت های ورزشي
وجود ابهامات در مورد وضعیت آینده دانشگاه فرهنگیان بر اساس قوانین حاکم بر نظام
آموزش عالي کشور
عدم تعیین اولویت های تجهیزاتي و عمراني مورد نیاز ورزش دانشجو معلمان در پردیس های
دانشگاه فرهنگیان
عدم ارتقای کیفیت خدمات رفاهي ،ورزشي ،بهداشتي و مشاوره ای به دانشجو معلمان متناسب
با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان
کمبود انگیزه های الزم و بي حوصلگي و دل زدگي دانشجو معلمان برای شرکت در فعالیت
جمع ضرایب:

1/125

3

1/685

1/126

8

1/689

1/159

3

1/678

1/178

8

1/682

1/151

3

1/651

1/171

8

1/691

1/191

8

1/361

1/157

3

1/676

1/172

6

1/172

1/126

6

1/666

1/173

6

1/682

1/125

6

1/631

1/185

6

1/185

1/156

6

1/156

1/153

6

1/153

1/121

6

1/661

6

-

6/57

اهمیت

دسترسي به امكانات متنوع ورزش دانشجویي متناسب با زیست شبانه روزی در دانشگاه

های ورزشي

شدت عامل

نمره

برای تعیین موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني دانشگاه

دانشگاه فرهنگیان در خانههای این ماتریس مشخص شد .معموال

فرهنگیان ،از ماتریس همزمان دروني و بیروني استفاده شد .برای

استراتژیها با توجه به منطقه قرار گرفتن موقعیت استراتژیک

ترسیم این ماتریس ،نمرات حاصل از ماتریس ارزیابي عوامل

سازمان در یكي از چهارخانه انتخاب ميشوند .عالوه بر آن،

دروني و بیروني در ابعاد افقي و عمودی به شرح شكل  6قرار

نتیجه حاکي از آن است که استقرار اداره کل تربیتبدني

گرفت .جایگاه یا موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني

دانشگاه فرهنگیان از لحاظ موقعیت در منطقه تهاجمي قرار دارد.
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بهمن-اسفند-89شماره-6ويژه نامه ،دوره 66

حاصل همسو با نتایج برونتون و مكینتاش ،)61( 6نجفي و همكاران
( ،)66لوید ،)66( 6شفیعي و حامي ( ،)66حسیني و همكاران (،)7
گودرزی ( ،)63علم ( )68همسو ميباشد.
در تبیین نتایج حاصل ميتوان گفت تالش برای بهرهگیری از
تمامي ظرفیتهایي موجود در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان کشور از
طریق تعامل با معاونت تربیت بدني دانشگاه با معاونت دانشجویي در
راستای بهبود جایگاه مسابقات ورزشي و المپیادهای درون دانشگاهي
و بین دانشگاهي ميتواند موثر باشد ،توجه به گستره عملي در حوزه
فعالیتهای ورزشي به شكلي هدفمند و متمرکز با بهرهگیری از
هنگامي که موقعیت استراتژی سازمان تهاجمي باشد ،سازمان با استفاده
از قوتهای موجود از فرصتها برای رشد و توسعه فعالیت و خدمات،
دارایي ،سود و یا ترکیبي از آن استفاده مي نماید .این چنین
سازمانهایي را سازمانهای پیشرو ميخوانند .چنانچه موقعیت
استراتژیک سازمان محافظهکارانه باشد ،سازمان باید با استفاده از
فرصتهای موجود ضعفهای خویش را مرتفع کند و تالش نماید تا
خود را در معرض ریسکهای بزرگ قرار ندهد .توجه به ارتقاء بهره-
وری و نگهداشتن فعالیتها در حدل معقول و ترمیم ضعفها از جمله
تمهیدات الزم سازمان در این موقعیت استراتژیک است .در هنگامي
که موقعیت استراتژیک سازمان رقابتي باشد ،بدین معني است که
سازمان از قوتهای خود استفاده کند و تالش نماید کمتر تحت تاثیر
تهدیدهای محیطي قرار گیرد .همچنین در این موقعیت سازمان بایستي
بررسي نماید که چگونه هزینه تمام شده محصول یا خدمات را برای
رقابت با رقبا کاهش دهد ،و یا چگونه کیفیت محصول و خدمات را
برای رقابت افزایش دهد یا بر بخش خاصي از بازار که جذابیت
کمتری دارد اما سودآور است تمرکز کند .سازمان در موقعیت
استراتژیک تدافعي بایستي برای حفظ بقا باید به کاهش یا حذف
برخي از فعالیتها یا برنامهها بپردازد .برای حذف فعالیتها بایستي از
منطق هزینه فایده تبعیت کند تعدادی از بخشهای خود را واگذار
کرده و یا منحل کند و یا در سازمان ها و شرکتهای دیگر ادغام
شود.

بحث ونتيجه گيری

ظرفیت و زیرساختهای ورزشي ،ضمن حفظ منافع و جایگاه اداره
کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان در جهت استقرار و توسعه ورزش
همگاني و قهرماني و ایجاد زمینه های مشارکت الزم عوامل و نهادهای
سهیم و موثر در امر تربیت معلم با رویكرد شایستگي محوری متناسب
با ظرفیت های در دسترس ملي و بین المللي این دانشگاه است تا بستر
حمایت از منافع ورزش دانشجویي را نیز فراهم خواهد ساخت .از
سویي نتایج پژوهش نشان داد توسعه ظرفیت مشارکت در فرآیند
بهسازی و توسعه حرفه ای منابع انساني وابسته به معلمي تربیت بدني در
سطح کشور از مهمترین قوتها است و از جمله دالیلي است که
موجب گشته این متغیر در اولویت نخست صاحبنظران قرار گیرد ،به
نظر ميرسد استعدادیابي و آموزش دانش آموزان در مدارس و هدایت
آنها به سوی رشته های ورزشي تخصصي توسط معلمین تربیت بدني و
اجرای طرحهای المچیاد ورزشي درون مدرسه ای و طرحهای ملي –
ورزشي مختص هر پایه تحصیلي در سطح کشور است که زیرساخت
و بستر این طرحها در آموزشهای تخصصي و آکادمیک در
دانشكدههای تربیت بدني دانشگاههای فرهنگیان است و نميتواند
حاصل کار آموزشي و پایهای بدون برنامه ریزی در سطح کشور باشد.
بررسي نقاط ضعف اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان نشان
داد که ضعف کمبود امكانات ورزشي و فقر امكانات در مراکز
آموزشي در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان دارای باالترین اولویت و
ضعف عدم ارتباط و همكاری کافي و مناسب بین بخشهای مختلف
دانشگاه فرهنگیان ،از جمله مدیریت اداری ،امور مالي ،امور
دانشجویي و امور فرهنگي با مدیریت تربیت بدني دارای پایینترین
3

بررسي نقاط قوت اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان نشان

اولویت است .نتایج حاصل با نجفي و همكاران ( ،)66گابریل و آلینا

داد قوت برگزاری منظم مسابقات ،جشنواره ها و المپیادهای درون

( ،)65شفیعي و حامي ( ،)66حمیدی و همكاران ( ،)62گودرزی

دانشگاهي و بین دانشگاهي دارای باالترین اولویت و قوت وجود
دانشجو معلمان تربیت بدني داوطلب در زمینه ورزش های همگاني و
تفریحي در دانشگاه فرهنگیان دارای پایینترین اولویت است .نتایج

1

Brunton & Mackintosh
Lloyd
3
Gabriel & Alina
2
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( ،)63علم ( )68همسو ميباشد .در تبیین نتایج حاصل ميتوان گفت

ترین اولویت است .نتایج حاصل همسو با نتایج حسیني و همكاران

وجود امكانات ورزشي و فراهم بودن منابع و زیرساختهای تربیت

( ،)61گودرزی ( ،)63علم ( )68ميباشد .در تبیین نتایج حاصل مي-

بدني با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعلیم و تربیت

توان گفت دسترسي به امكانات متنوع ورزش دانشجویي متناسب با

کشور یكي از عوامل موفقیت و توسعه ورزش دانشجویي در دانشگاه

زیست شبانه روزی در دانشگاه ميتواند از فرصتهای مهم پیشرفت و

فرهنگیان ميباشد از دالیل احتمالي اهمیت این متغیر در بین

موفقیت در ورزش دانشجو -معلمان باشد .در واقع یكي از عوامل

صاحبنظران ميتوان گفت که برای پیشبرد اهداف دانشگاه فرهنگیان

موفقیت یرنامههای مدون به بهسازی فضاهای ورزش دانشجویي مبتني

در بخش تربیت بدني ،استفاده بهینه از زیرساختهای موجود با توجه

بر ویژگي های پردیس دانشجویي با تأکید بر ایجاد فضای ورزشي

به وجود محدودیت منابع و زیرساخت های تربیت بدني و تالش در

مطلوب در فضای خوابگاه است که با استفاده از خردجمعي در

جهت توزیع مناسب جغرافیایي اماکن و تأسیسات ورزشي در پردیس

تصمیمسازیها و تصمیمگیریها در تمامي سطوح مدیریتي تربیت

های دانشگاه فرهنگیان و همچنین ارتباط و همكاری کافي و مناسب

بدني در دانشگاه فرهنگیان است که با ایجاد فرصت برای استفاده از

بین بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان ،از جمله مدیریت اداری،

ظرفیت جذب استعدادهای برتر و قهرمانان ورزشي در دانشگاه

امور مالي ،امور دانشجویي و امور فرهنگي با مدیریت تربیت بدني

فرهنگیان و در کنار ایجاد مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد و دکتری

بسیار مهم و تاثیرگذار است .زیرا دانشجو-معلمان ورزشكار در

رشتة تربیت بدني برای برای معلیمن شاغل و دانشجو معلمان ،انگیزه

رشتههای مختلف تحصیلي در کنار دانشجو-معلمان رشته تربیت بدني

دانشجو – معلمان را برای انتخاب رشته تربیت بدني را افزایش داده و

در تمامي پردیسهای دانشگاه فرهنگیان کشور در کنار هم ميتوانند

وزارت آموزش و پرورش و روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان را

بخش بزرگي از جامعه دانش آموزی کشور را تحت پوشش آموزشي

وا ميدارد تا نگرش مثبتي به ورزش دانشجو – معلمان داشته باشند.

پس از فارغ التحصیلي خود قرار دهند و این مستلزم کسب تحربیات

بررسي تهدیدهای اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان نشان داد

عملي در زمان تحصیل است که بخش عمده آن در کالسهای تربیت

که تهدید عدم جذب کافي دانشجو معلمان تربیت بدني با توجه به

بدني شكل ميگیرد و اهمیت انجمن های فعال ورزش دانشجویي در

پایان سنوات کار معلمین تربیت بدني شاغل دارای باالترین اولویت و

دانشگاه فرهنگیان ،را دو چندان کرده و تا با یک برنامه مدون و

مولفه کمبود انگیزههای الزم و بي حوصلگي و دل زدگي دانشجو

مشخص جهت اطالع رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار

معلمان برای شرکت در فعالیت های ورزشي دارای پایینترین اولویت

جهت مسابقات دانشگاه فرهنگیان ،انگیزه زیادی در بین آنان ایجاد

است .نتایج حاصل همسو با شفیعي و حامي ( ،)66حسیني و همكاران

کند .از طرفي با توجه به نتایج پژوهش ميتوان گفت تنظیم برنامه

( ،)61گودرزی ( )63ميباشد .در تبیین نتایج حاصل ميتوان گفت

مدون سالیانه ،نظارت و کنترل اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان

که با توجه به کمبود نیروی متخصص در حوزه تربیت بدني در سطح

و تقویت برنامههای توسعه ورزش دانشجویي در سطح پایه از عوامل

آموزش و پرورش کشور در سالهای اخیر ،باید به تدوین قوانین

تاثیرگذار در ورزش دانشجویي ميباشد .بنابراین ،مدیران ميتوانند با

استخدامي در مجلس مبادرت ورزید و یا برگزاری آزمون در جهت

همسو کردن تمامي نظرها ،اهداف و منابع موجود در در کنار ارتباط و

جذب فارغ التحصیالن رشته تربیت بدني اقدام نمود زیرا بیش از 81

همكاری کافي و مناسب بین بخش های مختلف دانشگاه فرهنگیان ،از

درصد معلمان تا سال  6811به سن بازنشستگي میرسند ،لذا باید

جمله مدیریت اداری ،امور مالي ،امور دانشجویي و امور فرهنگي با

تدابیری اندیشیده شود تا با نیروی انساني جوان و البته با تجربه در کنار

مدیریت تربیت بدني از طریق تدوین برنامه مدون کوتاه مدت و بلند-

هم به آموزش دانش آموزان در فضای مدارس پرداخته شود از سوی

مدت ،در جهت مطلوب حرکت کنند.

دیگر ارتقای کیفیت خدمات ورزشي ،به دانشجو معلمان در جهت

بررسي فرصتهای اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان نشان

رفع کمبود انگیزه های الزم و بي حوصلگي و دل زدگي دانشجو

داد که فرصت رایگان ،کم هزینه بودن و امكان دسترسي بیشتر به

معلمان برای شرکت در فعالیتهای ورزشي با استفاده از نظرخواهي و

اماکن ورزشي برای دانشجو معلمان در فضای خوابگاه دارای باالترین

تعیین اولویت های تجهیزاتي و عمراني مورد نیاز ورزش دانشجو

اولویت و مولفه نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسای

معلمان در پردیس های دانشگاه فرهنگیان ميتواند به ایجاد نشاط و

پردیسهای دانشگاه فرهنگیان به ورزش دانشجو معلمان دارای پایین-

انگیزه و جذب دانشجو معلمان به فعالیتهای ئرزشي بیانجامد که
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مستلزم حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان به فعالیت های

که بتواند با تدوین راهبردهای مناسب از قوتها و فرصتهای موجود

ورزشي است .از طرفي با توجه به نتایج پژوهش ميتوان گفت عدم

تبین شده از دیدگاه صاحبنظران به نحو مطلوب استفاده کند و

ارتقای کیفیت خدمات رفاهي ،ورزشي ،بهداشتي و مشاوره ای به

ضعفهای مورد تأکید صاحبنظران را به حداقل ممكن برساند.

دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان از مهمترین
تهدیدات اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان ميباشد.

برنامههای راهبردی اداره کل تربیتبدني دانشگاه فرهنگیان نتایج
بدست آمده بیانگر استراتژیهایي به شرح زیر ميباشد:

برای تعیین موقعییت استراتژیک اداره کل تربیتبدني دانشگاه

اختصاص سرانه ورزشي و تغذیه ای مناسب برای دانشجو  -معلمان

فرهنگیان با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمي QSPM

ورزشكار فعال و عضو تیمهای ورزشي؛ تقدیر شایسته از قهرمانان

نشان داد موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان

ورزشي و تخصیص جوایز نقدی و معنوی به صورت مدون در اعیاد و

به صورت ( SOتهاجمي) ميباشد که با تحقیق شفیعي و حامي (،)66

جشنهای ملي؛ اختصاص بودجه به منظور بكارگیری مربیان زبده و

گودرزی ( ،)63رشیدلمیر و همكاران ( ،)8همخواني دارد؛ که در

متخصص در برگزاری کالسهای فوق برنامه و شناسایي افراد مستعد

تبیین نتایج حاصل ميتوان گفت اداره کل تربیت بدني دانشگاه

جهت هدایت به مسابقات قهرماني دانشجویان؛ حمایت از برنامههای

فرهنگیان باید با استفاده از فرصتهای موجود ضعفهای خویش را

فرهنگي تبلیغي با رویكرد توسعه سالمت از طریق ورزش؛ تدوین و

مرتفع کنند .توجه به ارتقاء بهرهوری و نگه داشتن فعالیتها در حدل

اجرای آئیننامههای برگزاری مسابقات قهرماني ،لیگ ،و انتخابي

معقول و ترمیم ضعفها از جمله تمهیدات الزم اداره کل تربیت بدني

پردیسهای استاني در مقاطع مختلف تحصیلي؛ تدوین و اجرای آئین

دانشگاه فرهنگیان در این موقعیت استراتژیک است .مسئوالن اداره

نامههای مسابقات المپیاد دانشجو-معلمان در سطح کشور؛ برنامهریزی

کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان باید با توجه به نمرات نهایي

و تهیه تقویم مسابقات با هدف افزایش نقش و جایگاه ورزش در میان

ماتریسهای عوامل دروني و بیروني اداره کل تربیت بدني دانشگاه

دانشجو معلمان؛ افزایش آگاهي و دانش کلیه انجمنهای ورزش

فرهنگیان ،برنامههای خود را به گونهای متمرکز سازند که هر چه بیشتر

دانشجویي از برنامه مدون استعدادیابي و فرآیندهای مصوب اجرایي

بر ضعفهای خود غلبه کنند و برای مواجهه با تهدیدها آمادگي الزم

مربوطه در سطح دانشگاه فرهنگیان کشور از طرق مختلف؛ تاکید بر

را کسب نمایند ،چرا که موقعیت راهبردی موجود با اینكه در منطقة

برگزاری مسابقات ورزشي برای بانوان دانشجو به مناسبتهای مختلف

 SOقرار دارد ولي در نزدیكي مرکز پنجرة راهبردی و مناطق دیگر

با رویكرد توسعه ورزش همگاني؛ نیاز سنجي و تدوین دستورالعمل،

است که نشان از متزلزل بودن وضعیت موجود اداره کل تربیت بدني

اولویتبندی و اجرای مستمر مسابقات ورزشي درون دانشگاهي و

دانشگاه فرهنگیان دارد .اما نتیجه حاصل با تحقیقات خلیل پور (،)68

کالسهای ورزشي فوق برنامه؛ تشویق دانشجویان برای شرکت در

حمیدی و همكاران ( ،)62حسیني و همكاران ( )61همخواني ندارد؛

برنامه های تفریحي و ورزشي با ایجاد انگیزه و استفاده از نیروی

که این تفاوت را ميتوان ناشي از ماهیت سازمانهای مورد مطالعه و

داوطلب؛ طراحي برنامههای عملیاتي با هدف افزایش جذب دانشجو

تفاوت دیدگاههای افراد صاحبنظر در سازمانهای مورد مطالعه

معلمان تربیت بدني؛ پیگیری مستمر سازمان آموزش و پرورش در

دانست .به طور کلي با توجه به تفاوتهای بیان شده در راهكارها و

جهت پیش بیني نیازهای نیروی انساني متخصص برای سالهای آینده

اولویتبندی توسعه ورزش دانشجو معلمان و پردیسهای دانشگاه

متناسب با تعداد بازنشستگان در سطح کشور؛ شناسایي و پیاده سازی

فرهنگیان ميتوان با هدف قرار دادن عوامل پر اهمیت ،راه را برای

زیرساختها الزم در جهت بهبود امكانات رفاهي ،ورزشي ،بهداشتي و

توسعه ورزش دانشجویي کشور هموارتر کرد .صاحبنظران ميتوانند

مشاورهای به دانشجو معلمان جهت شرکت در فعالیتهای ورزشي با

با شناسایي این راهكارها مدیران تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان را در

توجه به نیازهای هر پردیس و به تفكیک جنسیت؛ استفاده از نظرات

راستای توسعه و پیشرفت این مهم کمک کنند تا در نهایت بتوان به

ذیتفعان و افراد متخصص در جهت برنامه ریزی جامع برای بهبود

جهتدهي برنامهها و اهداف اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان

وضعیت موجود و ارتقای کیفیت تجهیزات فضاهای آموزشي و رفاهي

کمک کرد .از این رو پیشنهاد ميشود اداره کل تربیت بدني دانشگاه

در پردیسهای آموزشي و خوابگاهها؛ تشكیل کمیتههای متخصص در

فرهنگیان با استفاده از تحلیل انجام گرفته ،به تدوین برنامههای

جهت شناسایي نیازهای دانشجو معلمان و توسعه فضای ورزشي

راهبردی خود در توسعه ورزش دانشجو -معلمان اقدام کند ،به طوری

مطلوب در خوابگاه و پردیسها؛ تدوین و تعیین سنجههای مناسب
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برای هرمنظر که در برگیرندة سنجههای تابع و هادی باشد تا برای

با توجه به اینكه موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني

اندازهگیری فعالیتهای گذشته ،حال و آینده و در ادامه ،تدوین

دانشگاه فرهنگیان ( SOتهاجمي) شناسایي شد؛ اداره کل تربیت بدني

اهداف کمّي؛ توسعه تعامالت با دیگر سازمانها و نهادها و و مراکز

دانشگاه فرهنگیان بایستي با بهرهبرداری از فرصتهای موجود در

دانشگاهي و پشتیبانيهای الزم از صاحبان کرسي در فدارسیون ورزش

محیط خارج بكوشد به تدوین برنامههای راهبردی خود در توسعه

دانشجویي جهت بهرهگیری از فرصتهای ملي و بینالمللي؛ نیاز

ورزش دانشجو -معلمان اقدام کند ،به طوری که بتواند با تدوین

سنجي و اجرای دورههای آموزشي ویژه مدرسین تربیت بدني

راهبردهای مناسب از قوتها و فرصتهای موجود تبین شده از

پردیسهای سراسر کشور با رویكرد روزآمدسازی دانش مدیریت

دیدگاه صاحبنظران به نحو مطلوب استفاده کند و ضعفهای مورد

علمي و تخصصي؛ بر اساس نتایج بدست آمده و تطابق آن با

تأکید صاحبنظران را به حداقل ممكن برساند بر اساس پیشنهادهای

دانشگاهها و مراکز آموزشي و ورزشي و نیز نیازهای موجود بر اساس

کاربردی و اجرایي زیر منطبق با اولین استراتژی مبني بر تخصیص

نظرخواهي از ذینفعان و دانشجویان ،همچنین توجه به محدودیتهای

بودجة و سرانة ورزشي برای دانشجویان در جهت بهره مندی از

فرهنگي و ساختاری به تدوین راهبردی ورزش دانشجویي در دانشگاه

امكانات ورزشي رایگان و پرورش استعدادهای ورزشي و مشارکت

فرهنگیان؛ با توجه به نقش معلین زن در توسعه و تربیت جامعه ،وجود

نیروی انساني در ساعات فوق برنامه برنامههای عملیاتي را به کارگیرد.

محدودیتهای فرهنگي و اجتماعي در دانشگاهها ،ضرورت احداث
فضاهای ورزشي جدید با اولویت معملین دختر بسیار حیاتي است.
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Abstract
Introduction: Research has shown that inner life is a source of inspiration
that positively influences spiritual leadership that positively predicts a sense
of self-healing. In this regard, actualization sense in athletes can be
associated with changes spiritual leadership that in turn can produce results
in performance. Therefore, the purpose of this study was to investigate the
relationship between spiritual leadership and actualization sense in athletes.
Methods: The statistical population was composed of 84 heads of campuses
of the University of Cultural Studies, experts consisting of the Director
General of Physical Education and the assistants and experts of the General
Directorate and as well as specialists and educational elites at the Farhangian
University. The initial list of the status quo after the finalization of the
Strategic Council meetings was sent to the statistical sample in a
questionnaire. In order to formulate strategies, internal and external factors
evaluation matrix, swat matrices and appropriate statistical tests such as
descriptive statistics, binomial test, Friedman test and quantitative strategic
planning matrix were used.
Results: The results showed that the Educational Administration of
Farhangian University has a strategic position in an offensive position.
Conclusion: According to the results and findings of the research, it can be
admitted that the Department of Educational Development of the University
of Cultural Sciences, based on aggressive strategies.
Key words: Physical Education, Farhangian University, Teacher-Student

